Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

PRACOWNIK
DS. BADAŃ KLINICZNYCH
Zakres obowiązków:


Zawieranie i rozliczanie umów na prowadzenie w GCM badań klinicznych
zgodnie z instrukcją;



Prowadzenie ewidencji zawartych umów oraz prac naukowo - badawczych;



Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych warunków prowadzenia badań
klinicznych w zakresie odpowiadającym niniejszemu regulaminowi i stała
współpraca z głównym badaczami;



Współpraca z Działem Controllingu w zakresie wstępnej kalkulacji kosztów;



Współpraca z Radcami Prawnymi w zakresie opiniowania pod względem
formalno – prawnym umów na badania kliniczne oraz w zakresie windykacji
należności w przypadku zaistnienia konieczności windykacji;



Realizacja działań związanych z pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi
w GCM na podstawie umowy w sprawie udostępnienia Śląskiemu Uniwersytetu
Medycznemu w Katowicach oddziałów szpitalnych na potrzeby wykonywania
zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w tym w szczególności:
 Prowadzenie ewidencji prac naukowo – badawczych,
 Nadzór nad terminowością składania oświadczeń o zakończeniu prac
naukowo – badawczych.



Współpraca z Apteką Szpitalną oraz Laboratorium Analitycznym w zakresie
nowo podpisanych umów oraz ich zakończeniem;



Współpraca z Działem Księgowości Materialowej w zakresie ewidencji sprzętu
medycznego przeznaczonego do badań klinicznych;

Wymagania:


Wykształcenie wyższe;



min. 3-letni staż pracy;



dobra znajomość program Excel oraz Word;



mile widziane doświadczenie w pracy w dziale Badań Klinicznych;



doświadczenie w pracy w Ochronie Zdrowia będzie dodatkowym atutem,



dobra organizacja czasu pracy;



samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań;



łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych.

Oferujemy:


Dynamiczną i interesującą pracę w Szpitalu o wiodącej pozycji na rynku usług
medycznych, rozwój zawodowy i poszerzenie wiedzy;



Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz wynagrodzenie dostosowane
do kwalifikacji i doświadczenia kandydata.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:


życiorysu (CV);



podpisanego oświadczenia:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Ww. dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kadry@gcm.pl
Telefon kontaktowy: (32) 359 – 85-56
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dalej
„GCM”),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gcm.pl,
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych
rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26
czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych
rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, posiadanie
danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

